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ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  ِبْسِم َّللاه

( َوالَِّذٌَن ُهْم ٖ(َوالَِّذٌَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن )ٕ( الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصََلتِِهْم َخاِشُعوَن )َٔقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن )

َكاِة َفاِعلُوَن ) ُر جإَِّلَّ َعلَٰى أَْزَوا (ِ٘هْم َحافُِظوَن )ج( َوالَِّذٌَن ُهْم لِفُُروٗلِلزَّ ٌْ ُهْم َغ َماُنُهْم َفإِنَّ ٌْ ِهْم أَْو َما َملََكْت أَ

ئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن )َٙملُوِمٌَن ) لَِك َفأُوَلٰ
ٰ
( َوالَِّذٌَن 8( َوالَِّذٌَن ُهْم ِِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن)7(َفَمِن اْبَتَغٰى َوَراَء َذ

ئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن )9ٌَُحاِفُظوَن ) ُهْم َعلَٰى َصلََواتِِهمْ  ِرُثوَن اْلفِْرَدْوَس ُهْم فٌَِها َخالُِدوَن )ٓٔ( أُولَٰ ٌَ ( ٔٔ( الَِّذٌَن 

ْطَفَة َٖٔعْلَناهُ ُنْطَفًة فًِ َقَراٍر َمِكٌٍن )ج( ُثمَّ َٕٔولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن ِمْن ُسََللٍَة ِمْن ِطٌٍن) َعلََقًة ( ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

ُ أَْحَسُن َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما ُثمَّ أَْنَشأَْناهُ َخْلًقا 
آَخَر ۚ َفَتَباَرَك َّللاَّ

ُتوَن )ٗٔاْلَخالِقٌَِن ) ٌِّ لَِك لََم
ٰ
ُكْم َبْعَد َذ ُكْم ٌَ ٘ٔ( ُثمَّ إِنَّ اَمِة ُتْبَعُثوَن)( ُثمَّ إِنَّ ٌَ  ( ْٙٔوَم اْلقِ

 

 

 خَلصة*ج* سَلَّلت سَللة فاز وسعد ونجح أفلح

 ماء الرجل نطفة متواضعون ساكنون خاشعون

 قطعة لحم قدر ما ٌمضغ مضغة ما َّل ٌحمد من القول والفعل اللغو

ما ملكت  مؤدون للفرٌضة )الزكاة ( فاعلون

 أٌمانهم

 من الجواري

مختلفا للخلق اِلول بنفخ الروح  خلقا أخر بلونمق× مبتعدون معرضون

 فٌه

المتجاوزون الى ما َّل ٌحل لهم  العادون

× )من الحَلل للحرام(

 الملتزمون

 تعالى وتكاثر خٌره وإحسانه تبارك َّللا

أحسن  جمٌع التكالٌف والعهود اِلمانات

 الخالقٌن

 أتقن الصانعٌن والمصورٌن

 دم جامدا علقة باقون خالدون

 الرحم قرار مكٌن مهملون× محافظون نراعو
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 ما أهم صفات المؤمنٌن ؟  ٔ س

         الخشوع فً الصَلة  -ٔ

             البعد عن اللغو  -ٕ

 إٌتاء الزكاة   -ٖ

              أداء اِلمانة   -ٗ

                جحفظ الفر -٘

 المحافظة على الصَلة   -ٙ

  ٌها؟دأ َّللا صفات المؤمنٌن بالخشوع فى الصَلة وختمها بالمحافظة عللماذ ب ٕس

 ٓلٌدل على عظم مكانتها وسمو منزلتها

 ب أن ٌسٌطرعلى المؤمن وهو ٌؤدى الزكاة ؟    جما الشعور الذي ٌ ٖس

 ٓالرضا وعدم التكبر والمن 

 ء المؤمنٌن؟زاجوما  ٗس  

 نةجات الجزاء من َّللا الفردوس أعلى درجال

 نة  )هم الوارثون(؟جلماذا وصف اآلٌات أهل ال ٘س

 لتدل أنهم استحقوا هذالنعٌم بسبب أعمالهم الصالحة

 من سَللة من طٌن ؟ نسانْلمن المقصود بقوله تعالى ولقد خلقنا ا ٙس

 ٓهو آدم علٌه السَلم

 ما مراحل تطور خلق ْلنسان كما وردت فً اآلٌة ؟ 7س

 ٓسدجثم إنشاء خلقا آخر بنفخ الروح فى ال ام ثم كساء العظام باللحمالنطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظ

 وعَلم تدل؟ 8س

 ٓتدى على كمال  قدرة َّللا 

 لماذا ٌكون البعث ؟  9:س

 ٓزاءجللحساب وال ج 

 لماذا ٌذكر َّللا اْلنسان بأطوار حٌاته ثم موته؟: ٓٔس

                                   لٌتعظ وٌأخذ العبرة -ٔ

 ل على وحدانٌة َّللادلٌ - -ٕ

 
 الساكن عند النطق به هو اضطراب فى الحرف -ٔ

 د(جموعة فً كلمة )قطب ج، د( مجهً )ق، ط، ب،  حروف القلقلة -ٕ

 ماحوظة الحرف المقلقل ٌكون فى وسط الكلمة وآخرها   
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 الٌاء(  -الواو  -طالة الصوت بحرف من حروف المد الثَلتة ) اِللف إ -ٔ

 :أقسامه : ٌنقسم المد إلى -ٕ

 ٓحكمه: ٌمد حركتان  مثلة : ٌــولد ، فـٌــها ، قــالوا  أصلى-أ(

مثل المؤمنون  لسبب من اِلسباب ،كالهمز مثل شاءأو السكون هو الزائد عن الطبٌعًفرعً  -ب(

 (ٙ-ٗ-ٕحكمه)

 

 
 : لماذا كان اْلسَلم أعظم نعمة أنعمها َّللا علٌنا ؟ٔس

 ن ِلنه ٌسٌر الحٌاة وٌسعد اْلنسان حٌثما كا ج

  ع علٌه ؟جاْلسَلم التعاون وش ( كٌف نظمٕس)

اَّلت التى جب أن ٌتعاون فٌها الناس ، والمجاَّلت التى ٌجلم ٌترك التعاون ِلهواء النفوس بل حدد الم ج

 عل للتعاون على الخٌر ثواباً ، ولمن ٌتعاون على الشر عقاباً جموا عنها فجب أن ٌحجٌ

 عل اْلسَلم التعاون نوعٌن وضح ج: ٖس

 ٓالخٌر  عاون علىت                      

 تعاون على الشر  

 عل لمن ٌباشره عقاباً جمن التعاون على الشر و عل له ثواباً ونفَّرجع التعاون على الخٌر وجوش

 "وتعاونوا على البر والتقوى وَّل تعاونوا على اْلثم والعدوان " قال تعالى

 فئات ؟تمعات أفراداً وج: ماذا ٌحدث إذا تفرقت المٗس

 ٌضعفون وٌطمع فٌهم عدوهم ج

  : ما العَلقة بٌن التعاون واْلٌمان؟٘س

 التعاون   على البر والتقوى نابعاً من اْلٌمان باهلل  العَلقة هً أن

 عل َّللا التعاون على البر والتقوى نابعاً من اْلٌمان باهلل ؟ج: لماذا ٙس

 الذى ٌصلنا بخالقنا فٌرضى عنا الحافز الحقٌقً لكل عمل عظٌم  وهو حبل َّللا  ِلنه ج

 : لماذا ضرب القرآن  المثل بالواقع العربً قبل اْلسَلم ؟7س

اء اْلسَلم جلٌوضح لنا أنهم كانوا ٌعٌشون فى قبائل متفرقة ٌعتدى القوى فٌها على الضعٌف ثم  ج

 فأصبحوا إخوة متحابٌن

بحسب امرئ  لمه وَّل ٌخذله وَّل ٌحقرهالمسلم أخو المسلم ، َّل ٌظ " : (صلى َّللا علٌه وسلم )الق : 9س

 (("المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه من الشر أن ٌحقر أخاه

  إَّلم ٌدعونا الحدٌث ؟ – ٔ
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  :وهى إلى ذلك وبٌن حقوق اِلخوة (ص) وقد دعا المصطفى –ب 

 صرتهومعاونته ون عدم التخلً عنه-ٕ       من اِلشكال عدم ظلمه بأي شكل-ٔ

 مراعاة حقوقه وحفظها-ٗوعدم إهانته أو اَّلستهانة به        احترامه -ٖ

 ما مرادف ) ٌحقر ، امرئ ، بحسب (؟ -ب

 ٌحقر : ٌحتقر وٌقلل من شأنه    /  امرئ : إنسان     /  بحسب : ٌكفى  – ج 

 مع اِلمة وما خطورة تفرقها ؟ج: ما قٌمة تٓٔس  

عل لها قٌمة فى المحافل جأعدائها وَّل ٌ علها ضعٌفة أمامجتفرقها ٌٌحمٌها من أعدائها و مع اِلمةجت ج

 الدولٌة 

  ( كٌف ازداد التعاون فً العصر الحدٌث ؟ٔٔس)

مٌع جمعٌات تعاونٌة ، ٌتعاون فٌها الغنى مع الفقٌر والقوى مع الضعٌف ،وٌتعاون الج حٌث أقٌمت 

 تمعجْلصَلح اِلرض وتنمٌة الم

 على ذلك اً وحدٌثاً بفضل تعاونهم ، دللقدٌم ( انتصر المسلمونٕٔس)

  "قدٌماً : حفر الخندق فً غزوة " اِلحزاب

 مٌعاً جٌش والعرب جانتصار العاشر من رمضان بفضل تعاون الشعب وال : حدٌثاً 

 من الصحابى الذى أشار على النبى بحفر الخندق؟ ٖٔس

 ٓسلمان الفارسى

 ات الحب ؟ وما مثاله؟ج: ما أسمى درٗٔس

 رٌن  جات الحب هو الحب الخالص هلل  ومثال ذلك حب اِلنصار للمهاجرأسمى د ج

 اذكرى حدٌثا ٌبٌن ثواب الحب فى َّللا ٘ٔس

 ((ٓتمعا علٌه وتفرقا علٌهجَلن تحابا فى َّللا اجور))قال رسول َّللا صلى اله علٌه وسلم: 

 

 
 : اذكر حكمة مشهورة لها عَلقة بالعلم ؟ٔس

 العلم نور  ج -ٔ

  ؟ ثر كبٌر فى حٌاة البشر وضح ذلك( العلم له إٔس)

 ٌنٌر طرٌق اْلنسان فٌرى أصغر الكائنات فً أعماق البحار ، - -ٔ

 والصحراء ، بالجومكنه من رؤٌة كنوز اِلرض فً باطن ال -ٕ

      ، وبالعلم سٌطر اْلنسان على كثٌر من اِلمراض ، -ٖ

 وبه أدرك اْلنسان شرٌعة َّللا وحقٌقة اْلسَلم  -ٗ

 ؟لعلم با َلماْلس اهتم( كٌف ٖس)

 الوحً كانت تقدٌراً للعلم : " اقرأ باسم ربك الذي خلق"** إن أولى آٌات - .ٔ

 ٓن والقلم وما ٌسطرون  " : زاد فً تقدٌر القلم وما ٌسطره من علم ومعرفة فأقسم به ثم .ٕ
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 اَّلستزادة من العلم فقال : " وقل رب زدنً علماً " صلى اله علٌه وسلم لب الرسولاثم ط .ٖ

 العلم فً اْلسَلم؟ جما منه -ٗس

عربً ، وعلم أوروبً ولكن اَّلختَلف ٌأتً فً  نسٌة وَّل عنصرٌة ،فلٌس هناك علمجلٌس للعلم -ٔ

 اهجواَّلت جالمنه

 الدٌن وعلوم الدنٌا مع بٌن علومجال  -ٕ

 اَّلن اللذان تبدو فٌهما آٌات َّللا جِلنهما الماْلنسان والكون الٌن جٌنحصر فى م -ٖ

حتى ٌصل   والتفكر والتدبر ربةجالتوةواَّلعتماد على النظرل العقلى واآلٌات القرآنٌة ،ٌستند إلى الدلٌ  -ٗ

 ٓإلى الحقٌقة 

 من من أكثر الناس خشٌة ، "غفور إن َّللا عزٌز ( قال تعالى : " ، إنما ٌخشى َّللا من عباده العلماء٘س)

 وعَلم ٌدل ذلك؟

لى أهمٌة العلم فً التعرف على مظاهر قدرة َّللا ل هم العلماء ، وٌدل ذلك عجهلل عز و أكثر الناس خشٌة

 تعالى فى الكون 

 : ما عَلقة اْلٌمان بالعلم ؟ٙس

 عل لحٌاته طعماً وهدفاً جاْلٌمان ٌصل اْلنسان بربه وٌ .ٔ

 ٌعصم اْلنسان من اَّلنحراف  .ٕ

ى فب على العالم المسلم استخدام علمه جأوفقد تمعات جإبادة الماْلسَلم ٌرفض استخدام العلم فى  .ٖ

 الناس  نفع

 تمع؟جما عَلقة العلم بالم – 7س

  كل مسلم( " طلب العلم فرٌضة على((رسول َّللا صلى اله علٌه وسلم قالالعلم فرٌضة  عل ج -ٔ

 ٓالنبوى دجخصص الرسول وقتا للنساء فى المس -ٕ

 كان الرسول ٌرسل أصحابه إلى أنحاء البَلد لتعلٌم الناس ،   -ٖ

 عدد من العلماء لٌعلموا أبناء البَلد المفتوحة ٌوش ٌرافقها جوكانت ال -ٗ

ولٌست استعمارٌة وأكد التارٌخ أن اطفال ٓعل فتوحات المسلمٌن نشراً للعلم والمعرفة ونشر الدٌن جو  -٘

اِلندلس كانوا ٌقرءون وٌكتبون على اٌدى علماء المسلمٌن فى الوقت الذى كان ملوك أوربا َّل ٌعرفون 

 ٓكتابة أسمائهم

 العلماء؟ ٌف قدر اْلسَلم( ك8س)ٓ

ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن َّل  ل شانه : " قل هلجاتهم على غٌرهم فقد قال جقدرهم برفع در -ٔ

 ،،ٌعلمون

 ات،،(جعل التفاوت فى العلم )،، ٌرفع َّللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درج-ٕ

فى طلب  جخر من )) صلى اله علٌه وسلمرسول َّللا  فقال اهد فى سبٌل َّللاجكالمطلب العلم   علج --ٖ

 ((،"عجالعلم فهو فى سبٌل َّللا حتى ٌر

 كرمتهم؟ َّللا ، فمن من العلماء ج( التزمت مصر بتكرٌم العلماء إتباعا لمنه9س)

 كثٌر منهم : د فاروق الباز ، د أحمد زوٌل  وغٌرهما
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 : من أول من أعلن حقوق اْلنسان كاملة ؟ ومتى كان ذلك ؟ٔس

 ْلسَلم أول من أعلن حقوق اْلنسان كاملة وكان ذلك منذ أربعة عشر قرناً منذ دعا النبى لإلسَلم ا ج

 "( " القرآن الكرٌم أول وثٌقة أعلنت حقوق اْلنسان ولٌست الثورة الفرنسٌة  وضحٕس)

لعلمٌة ا أعلن الدٌن اْلسَلمً الحقوق اْلنسانٌة منها حرٌة العقٌدة وحرٌة الرأى وحرٌة الفكر والحرٌة

 والحرٌة المدنٌة

 ( ما معنى " الحرٌة الدٌنٌة" )حرٌة العقٌدة( ؟ٖس)

 ترك حرٌة العقٌدة لغٌر المسلمٌن دون إرغامهم على دخول اْلسَلم  ج

 ( بٌن مظاهر حرٌة العقٌدة فً  اْلسَلمٗس)

 بار أحدا على الدخول فى اْلسَلم  جعدم إ 

  ولم ٌفرضها بالقوةترك الحرٌة الكاملة لإلنسان فى تكوٌن عقٌدته 

 اْلٌمان حتى ٌكون اعتناق اْلسَلم ناشئاً عن الحوار أسلوباً فً الدعوة إلى اتخذ اْلسَلم --ٖ

 اَّلقتناع الصحٌح

 ٗ-ته الكتابٌة على اعتناق اْلسَلم جالمسلم إرغام زو جوز للزوجٌ َّل 

 ر للمدٌنة جاقر النبى الٌهود على دٌنهم بعد ان ها 

 م حرٌة الرأي ؟( لماذا قرر  اْلسَل٘س)

 تمعجالم ِلنها من أهم الوسائل لرقى  -ٔ  

 المشاركة فى سٌاسة اِلمة واْلسهام فى حل المشكَلت ِلصحاب العقول الرشٌدة  تتٌح  -ٕ

 وضح ذلك  القدوة فى اِلخذ بالرأي اآلخر( كان الرسولٙس)

 أٌهم إذا كان اِلمر صالحاً ،اِلمر على أصحابه ،وٌعمل بر ٌعرض رسول َّللا صلى اله علٌه وسلم حٌث كان

 بدر فً غزوةالمشاورة والدلٌل 

َلً هٌبة الناس أن ٌقول الحق جَّل ٌمنعن ررسول َّللا صلى اله علٌه وسلم ))  : "ٌقول  َّللا ( فرسول7س)

 (("علمه إذا

  هٌبة : خوف               "هٌبة " أ( فسر)

      الشرٌف؟ ب( إَّلم ٌدعونا الحدٌث)

 ٓحقا وعدم الخوف من أصحاب النفوذ لى حرٌة الرأي مادامتٌدعونا إ      

 ل الذي قال له )اتق َّللا ( ؟ وما دَّللته؟جالر ما موقف عمر رضً َّللا عنه من )7س)

اتق َّللا" فقال " رضً َّللا  " الحاضرٌن : " أتقول ِلمٌر المؤمنٌن لم ٌغضب )رضً َّللا عنه( فقال بعض

نعمَ  ِِ   "نقبلها َّل خٌر فٌكم  إن لم تقولوها ، وَّل خٌر فٌنا إن لم " ما قال عنه " دعوه فلٌقلها لً ، " ْ

 : ما المقصود بحرٌة الفكر ؟8س

 مٌع الشئون جأن ٌكون لإلنسان الحق فى أن ٌفكر تفكٌراً مستقَلً فى  ج

 ر على حرٌة الرأى ؟    ج: ما خطورة الح9س
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 ٌهدد سَلمة الدولة وٌنشر الفتنة بٌن الناس  ج    

 ن القائل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ م -ٓٔس

 عمر بن الخطاب     

 ما اِلشٌاء التى تدخل فى حرٌة الفكر؟ وما الذى ٌقٌدها؟ -ٔٔس

 ضمٌر الصحفى ( -القانون -حرٌة الكلمة التى تقال أو تكتب ومنها حرٌة الصحافة وٌقٌدها) مراقبةَّللا

 ؟ : ما المراد بالحرٌة العلمٌةٕٔس

 اِلدب ( -الهندسة -) الطبال المعرفى الذى ٌبحث فٌه جأن ٌختار اْلنسان الم ج 

 ب أن ٌلتزم من ٌمارس الحرٌة العلمٌةج( بم ٌٖٔس)

               السلٌمة اِلسس العلمٌة-ٔ

 واِلخَلق القٌم والعقائد -ٕ   

 : ما الحرٌة المدنٌة ؟ٗٔس

 وتملك العقار والمنقول والتصرف فٌما ٌملك اء العقود رجعل اْلنسان أهَلً ْلجهى الحرٌة التى ت ج

 ولماذ منعهم ؟ راء العقود؟ج: من الذٌن استثناهم اْلسَلم من حرٌة إ٘ٔس

 (الذى ٌبدد أمواله فٌما َّل ٌحقق مصلحة له أو أهله )نون ، السفٌه جالصبً ، الم  

  ٓالعامتمعهم والنظام اَّلقتصادى جوم  همتورثمصلحة   وحفاظا على مصلحتهم  

 :هل ٌسوى اْلسَلم بٌن المسلمٌن وغٌر المسلمٌن فى الحرٌة المدنٌة؟  ٙٔس

 نعم

 وضح ذلكٓل والمرأة فى الحرٌة المدنٌة ج: ٌسوى اْلسَلم بٌن الر7ٔس

 ٓلها الحق فى البٌع والشراء والرهن والوصٌة- -ٔ

 ٓهاوثروتهجلها ثروتها الخاصة المستقلة عن زو -ٕ

 ٓمن مالها إَّل برضاهاو َّل ٌتصرف فى أموالها إَّل إذا أذنت لهأن ٌأخذ شٌئا  جوز للزوجَّل ٌ -ٖ

 ٓو توكل غٌره  وز لها أن أو تلغى توكٌلهجٌ -ٗ

 

 
 : اذكر مبدأ هاماً من المبادئ التى تقوم علٌها الحٌاة ؟ وما أساسه؟    ٔس

 تماعٌة جالمبدأ: المسئولٌة اَّل 

  ًتمع ومحاسب على التفرٌط ج عن المأساسها : أن الفرد لٌس مسئوَّلً عن نفسه فقط وإنما مسئوَّل

 فى حقه 

 تمعه أٌضا ، اذكر الحدٌثج( الفرد لٌس مسئوَّلً عن نفسه فقط ،ولكن مسئول عن نفسه وعن مٕس)

            الذى ٌدل على ذلك

  (( "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌته ")) رسول َّللا صلى اله علٌه وسلم  : "قال 

 تمع  وضح مبٌناً السببجتمع؟تنوعت عَلقات الفرد بمجلفرد بالمتربط ا ( ما العَلقة التًٖس)

 سدجتمع مثله كمثل الجتمع ، وإذا قوى قوى المجالم فإذا ضعف الفرد ضعف : عَلقة عضوٌة-ٔ
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 الواحد

ٌُخلق وٌشرب فقط بل لٌكون إنساناً له عَلقات عَلقة إنسانٌة : ِلن -ٕ  إنسانٌة بغٌره اْلنسان لم 

 فالمسلمون إخوة ع للفرد جتمع راجتمع وخٌر المجع إلى المجادلة : ِلن خٌر الفرد راعَلقة منفعة متب -ٖ

 تمع؟ج: ما اِلسس التى تقوم علٌها عَلقة المنفعة المتبادلة بٌن الفرد والمٗس

 ٔه    ج/ ٌؤدى الفرد عمله على خٌر و 

 ٕماعة كأنها مصلحته الخاصة ج/ أن ٌرعى مصالح ال 

 تمعه؟جلصلة بٌن الفرد وم: ماذا ٌحدث لو توثقت ا٘س

كما قال النبى المسلم للمسلم كالبنٌا المرصوص ٌشد بعضه  تحققت اِلهداف فى السَلم والبناء والتقدم  ج

 بعضا

 تمع حتى ٌتحقق السَلم واِلمن؟جب على المج: ماذا ٌٙس

 / أن ٌخلو من الفساد والمفسدٌن    -ٔ

  تمعجالفتن التى تضر بالفرد والم/ أن ٌبتعد عن  -ٕ

 ٌتصدى لكل انحراف خلقى أو سٌاسً أو بدع تخالف مبادئ الدٌن :  -ٖ

 ماعى ج: اذكر مثاَّلً فى سٌرة النبً للعمل ال7س

 رة النبوٌة الشرٌفة جاله ج 

 ماعٌاً ؟جرة كانت عمَلً ج: ما الحكمة أن اله8س

 ازه   جم ْلنهودهجة إلى أفراد تتكاتف جحتى ٌتخذ هذا العمل قدوة للمؤمنٌن لٌعلموا أن العمل فى حا ج

 

  

 (لماذا اهتم اْلسَلمٔس )  باَّلقتصاد ؟ وماذا وضع له ؟ 

 الحٌاة ،  اهتم اْلسَلم باَّلقتصاد ِلنه عصب 

 ة اْلنسان الضرورٌة التً َّل بد منها جحا وقد وضع نظاماً ٌتفق وروحه وطبٌعته ِلنه ٌعرف

 وكفاٌته لمعٌشته

 : تقوم العَلقات اَّلقتصادٌة فى اْلسَلم على أسس فما هى ؟ٕس

   اْلخوة     -ٔ

 المودة    -ٕ

 ٓالرحمة  -ٖ

 ٌٓحث على اِلخوة والمودة احدٌث ٓاذكر ٖس

سد الواحد جوتعاطفهم كمثل  ال مثل المؤمنٌن فى توادهم و تراحمهم ((صلى َّللا علٌه وسلم-قال رسول َّللا

  سد بالسهر والحمى((جالإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

 سمجالحمى: مرض ٌستحر منه ال                   ____مٌعجسائر:                   تمع__ جتداعى: ا 
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 : ما أركان اَّلقتصاد فى اْلسَلم ؟  ٗس

 /مبدأ اِلخوة           -ٔ

ٌن المسلمٌن و حتى ٌتم  توزٌع اِلموال بالعدل ب تماعىج/ فرض الزكاة    توكٌداً لمبدأ التكافل اَّل -ٕ

 ٌكون المال فى ٌد قلة تستعمله فى السٌطرة والبغىَّل حتى 

 رة ؟جتمع المدٌنة بعد الهج: ما أول مبدأ تحقق عملٌاً فى م٘س

 واِلنصار رٌنجالمها بٌنمبدأ اِلخوة 

 رة ؟جرون إلى ساحة العمل بعد الهجالمها ج: لم خر٘س

 حتى َّل ٌعٌشوا عالة على اِلنصار  

  عنه؟ مت حرب الردة فى عهد سٌدنا أبى بكر رضً َّللا( لماذا قاٙس)

 أركان اَّلقتصاد اْلسَلمً قامت ضد الممتنعٌن عن أداء الزكاة ِلنها أساس من أسس اْلسَلم ، وركن من

  : ما خصائص اَّلقتصاد اْلسَلمى ؟7س

 ٔ – أعطى المرأة حرٌة التصرف فى اموالها متى بلغت سن الرشد 

 ٕ-- ب على جوٌ تمع جعل منفعة المال منفعة عامة تعود على الفرد والمجة وإباحة الملكٌة الخاص

 ٓالدولة حماٌتها وَّل ٌنزع منه إَّل بحق أو لمصلحة عامة

 ٖ – ة الفقٌر وانعدام التعاطف بٌن الناسجتحرٌم الربا : ِلن الربا فٌه استغَلل لحا 

 ٗ –   ٌن لزٌادة اِلسعار ، جة المحتاجوقبول الرشوة وانتهاز حاتحرٌم الغش واَّلستغَلل واَّلحتكار

 " "من غشنا فلٌس منا صلى َّللا علٌه وسلم :قال رسول َّللا (والغش فً الكٌل والمٌزان

 ال تنمٌة المال ٌكون بطرٌق حَلل جم – ٘ 

 
 : ما عَلقة الثقافة باْلنسان؟ٔس

 ل تطوره وتقدمهجلها دور مهم فى حٌاة اْلنسان ِلنها تتسل به وتعبر عنه وتس ج

 ما مفهوم الثقافة؟ :ٕس

 هى العلوم والمعارف التى ٌتوصل إلٌها اْلنسان بعقله وفكره ج

 : ما مفهوم الثقافة فى اْلسَلم ؟ٖس

 هى المعارف التى تدل على شخصٌة المسلم  -ٔ

 وتقوم على عقٌدة التوحٌد وعلى تطبٌق الشرٌعة والتحلى باِلخَلق  -ٕ

 : متى نشأت الثقافة فى اْلسَلم؟ٗس

بعثت )) رسول َّللا صلى اله علٌه وسلم:قال  ل الوحى على الرسول صلى َّللا علٌه وسلم نشأت مع نزو ج

 ((ٓللناس كافة ِلحمر واِلسود

 : ما هى مصادر الثقافة اْلسَلمٌة ؟ ٘س

 القرآن الكرٌم: وهو المصدر اِلول للثقافة فى اْلسَلم   -ٔ
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  السنة النبوٌة : وهى ما ورد عن النبً من قول أو فعل أو تقرٌر  -ٕ

 تهادات   جالتراث اْلسَلمى :كل ما ورثه المسلمون عن أسَلفهم من علوم ومعارف وا  -ٖ

 : ما أثر اْلسَلم فى الحركة الثقافٌة ؟  ٙس

 حث اْلسَلم على كشف أسرار الطبٌعة والوقوف على نظم الكون - -ٔ

 تسخٌر َّللا البحار واِلنهار واِلرض والسماء والكون كله لإلنسان  - -ٕ

 ٓاِلمم السابقةنشر أخبار   -ٖ

 ؟:ما خصائص الثقافة اْلسَلمٌة 7س

 ٔ –   حماٌة حقوق اْلنسان 

 ٕ –  تربٌة الفرد على حرٌة الفكر 

 ٖ –  تقوم على أساس روحى ٌربط اْلنسان بربه ودٌنه وقد بدأت بنزول الوحى 

 : ما صلة اِلدب باْلسَلم ؟ 8س

 التعبٌر عن الذات : ٌحرص على إكساب المسلم الصفات الفاضلة وهو من وسائل  ج

 : ما اِلدب الذى ٌقبله اْلسَلم؟9س

 تمع البشرى والسٌر به فى طرٌق الكمالجاِلدب الداعى إلى إصَلح الم ج 

 : ما خَلصة القول فى اِلدب ؟ ٓٔس 

 تمع جان اِلدب بشعره ونثره مباح ما دام ٌدعو إلى الفضٌلة وٌحقق المتعة والفائدة للفرد والم .ٔ

ٌُقبل حسنه وٌرفض قبٌحه ( ،وقد قال الشافعى )  .ٕ  الشعر كَلم 

وقد سمع النبى  باهلل إقرار بوحدانٌة( ٌحب شعر أمٌة بن أبى الصلت لما فٌه من وكان الرسول ) .ٖ

  مائة بٌت

 : ما حكم اْلسَلم فى الغناء ؟ ٔٔس

 ٌشترط فى الغناءأَّل ٌشتمل َّلعلىشىء محرم  ة والفرحةجفى العرس ْلشاعة البه أباحه النبى .ٔ

: "ٌا عائشة : أما كان معكم من ل من اِلنصار جقال للسٌدة عائشة عندما زفت امرأة إلى ر فقد .ٕ

 بهم اللهو " جلهو فإن اِلنصار ٌع

صوت أبى موسى اِلشعرى فقال )) لقد أوتى مزمارا ن  رسول َّللا صلى اله علٌه وسلمسمع  .ٖ

 ىمزامٌر آل داود((

 سمات؟ج: ما حكم صناعةالتماثٌل والم ٕٔس

 ٓس من عمل الشٌطانجمتفقون على حرمة اقتنائها ِلنها ر العلماء

 
 ٓوضح ذلك ٓ: النظافة من الإلٌمانٔس

 ب التطهر والوضوء واَّلستحمام على كل مسلم ومسلمةجأو .ٔ

 فرض الوضوء قبل الصَلة .ٕ
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 ٓهود عضلى وللفتاة عند الحٌض وللمرأة عند النفاسجٌستحب اَّلستحمام عند َّلالقٌام بم .ٖ

   باِلمراض؟ سم من اْلصابةجال النظافة تقً هل ٕس

 لدٌةجبخاصة اِلمراض ال النظافة تقً الفرد من اْلصابة باِلمراض والعدوى   

 دور مهم فى حسن العَلقات بٌن المسلمٌن؟ كٌف ٌكون للنظافة:ٖس

 ٔ- منه َّل ٌتأذى الناس من رائحته وَّل ٌنفرون حتىسم كله والملبس والمكان جتشمل نظافة ال 

 ٕ- ٓد منع للتنافرجأن ٌأكل المسلم بصَل أو ثوما قبا الذهاب للمس مكره اْلسَل 

 ٖ- مال((جمٌل ٌحب الجد وقال النبى)) إن َّللا جأمرنا َّللا بالتزٌن عند الذهاب إلى المس 

 
 ( لماذا شرع اْلسَلم اَّلغتسال؟ٔس)

 تعدون عنهفٌنفرون منه وٌب المسلم نظٌفاً طاهر البدن ، َّل ٌتأذى الناس من رائحته ، ، لٌكون

 ؟  ٌكون اَّلغتسال سنة ومتى ٕس .ٔ

          مع واِلعٌادجد فً الجالذهاب للمس -ٔ

   أماكن لقاء الناس-ٕ .ٕ

  جقبل اْلحرام  فً الح-ٖ .ٖ

 واَّلستحمام؟ ( ما الفرق بٌن اَّلغتسالٖس)

   القرآن  أو قراءة جة أو الحهو ضروري لقٌام المسلم بأداء الصَلو اَّلغتسال ٌكون للطهارة       

 العامة أما اَّلستحمام فهو للنظافة       

 أكمل بات الغسل ووج( من موٗس)

 المرآة       انقطاع دم الحٌض أو النفاس عند-ٔ

  إذا كان شهٌداً  موت المسلم إَّل-ٕ

 المنى فً النوم أو الٌقظة جخرو-ٖ

  : فرائض أو أركان اَّلغتسال هً*:أكمل٘س

 ة ومحلها القلبالممٌزة للعبادة عن العاد النٌة : هً*

 سم والشعر بالماء الطهور وٌتتبعجوتعمٌم ال : مٌع اِلعضاءجغسل *

 ( اذكر بعض سنن اَّلغتسال؟ٙس)

 التسمٌة عند البدء*

 غسل الٌدٌن*

  الصَلة الوضوء كما فً*

  والثانٌة والثالثة سنة غسل الرأس ثَلثاً ، اِلولى فرض*

 اِلٌسر غسل الشق اِلٌمن ثم*

 نفس عن أعٌن الناسال غض البصر وستر*

 

 



 

 

 

12 

 

  
  بـ )التوازن البٌئً( ؟ ( ما المقصودٔس)

 ٓل راحة اْلنسانجأ إبداع َّللا للكون فً صورة متوازنة ومتكاملة من

 : لماذا خلق َّللا الكون فى أبدع نظام ؟ ٕس

 ٓلٌكون ذلك دلٌَلً حسٌاً شاهداً على  قدرة َّللا وعظمته ج  

 م اْلنسان ؟: أٌهما أسبق فى الخلق : الكون أٖس

 ٓالكون أسبق فى الخلق من اْلنسان بمَلٌٌن السنٌن  ج

  : ما المخلوقات التً سخرها َّللا لخدمة اْلنسان ؟ٗس

اْلنسان مثل الماء والهواء والشمس  هد مبذول منجمخلوقات تعطٌه متطلبات الحٌاة اِلساسٌة بدون  -ٔ 

 ٓوالقمر 

 ٓالمعادن والزراعة وغٌرها  هد مثل:جبذل ال مخلوقات سخرت لإلنسان لتعطٌه ما ٌشاء بعد -ٕ

 ل هذه المخلوقات غٌر خاضعة لإلنسان ؟وجعز  عل َّللا( لماذا ج٘س)

 حتى َّل ٌفسد الكون وٌختل توازنه وٌلحق الضرر باْلنسان

 : متى بدأت مشكَلت البٌئة تظهر فى الكون ؟ٙس

 َّل التخرٌب َّللا ونسى رسالته فى التعمٌر  جعندما ابتعد اْلنسان عن منه ج

   ه اْلنسان فى العصر الحالى ؟ج: ما أخطر مشكلة توا7س

 مشكلة تلوث البٌئة  ج

 

      
 ( ما مقتضٌات الخَلفة ؟ٔس)

                                               عمارة اِلرض -ٔ 

 َّٓللا جالتصرف فً شئونها حسب منه  -ٕ      

 ؟: لماذا كانت عمارة اِلرض عبادة ٕس

 ِٓلنها تنفٌذ لتعلٌمات َّللا سبحانه وتعالى  ج

 : متى ٌكون اْلنسان خائناً لألمانة ؟وماذا ٌستحق ؟ٖس

  إذا أهمل وأتلف أو خرب وفسد 

  ٌٓعد عاصٌاً وٌستحق عقاب َّللا فى الدنٌا واآلخرة 

 : ماذا ٌحدث لو زادت اِلمطار أو قلت ؟ٗس

 ٌٓه لو زادت اِلمطار لحدث طوفان وأغرق الكون بمن ف 
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  ٓفاف وهلك الزرع والحٌوان واْلنسانجولو قلت اِلمطار لحدث   

 ؟  : عَلم ٌدل التوازن الموجود فى الكون٘س

 ٌد ل على عظمة الخالق المدبر    

 ؟ : لماذا حقق َّللا التوازن فى مملكة النحلٙس

 ِٓلنها لو زادت بدون رابط ِلفسدت الكون وتحولت إلى كائنات ضارة  ج

  ؟ التوازن اْلنسانً ع( ما أنوا7س)

  توازن خلقً  -ٕ                      توازن خلقً  -  ٔ               

 ٓروحٌة(    –عضلٌة  –طاقات ) عقلٌة  .ٔ

 ٓ(  جح –زكاة  –صوم  – عبادات ) صَلة .ٕ

 ٓاحتكار(–ربا  -شراء   –بٌع ٓمعامَلت -ٖ                                               

 ؟ عنى التوازن الخلقًم ما :8س

سواءفى اِلجهزة الداخلٌة )الكبد و القلب( أو الخارجٌة )  ودهجهو من إبداع َّللا وَّل دخل لإلنسان فً و 

 العٌن واِلذن( 

      ؟ التوازن الُخلُقى ( ما9س)

 هد اْلنسان وفكره وعلمهجهو الذي ٌتم ب  

  ؟ اْلسَلم التوازن بٌن الطاقات ب( لماذا أوجٔٓس)

 ف عن كنوز اِلرض واستغَللها فٌما ٌفٌد حٌاة اْلنسانللكش

  ( ما مفهوم العبادة فى اْلسَلم ؟ٔٔس)

نواحً الحٌاة من معامَلت  مٌعجتقتصر على أداء الفرائض من صَلة وصٌام ولكن تشمل  العبادة َّل

 ٓومناسك وأخَلق

 (ما الصَلة ؟ وما أهمٌتها ؟ٕٔس)

 ٓات التوازن ٌقف فٌها العبد أمام ربه خاشعاً جتحقق أعلى درسدٌة ججروحٌة ورٌاضٌة  الصَلة عبادة  

مرات تبدأ من صَلة الصبح فٌتزود المرء بالتقوى وٌمتنع عما ٌغضب  أهمٌتها:  تتحقق كل ٌوم خمس

 َّٓللا

  ؟ ( كٌف تعلمنا الصَلة المساواةٖٔس)

 ٓصفاً واحداً َّل فرق بٌنهم إَّل بالتقوى بوقوف المسلمٌن

  ؟ ماعة عن صَلة الفردجال صَلة ( لماذا تفضلٗٔس)

 ِٓلنها تحقق المساواة  بٌن كل الناس فَل فرق بٌن إنسان وآخر 

 ٓةجبسبع وعشرٌن در وِلنها تعدل صَلة الفرد 

 ؟ التوازن كٌف تحقق –الزكاة عبادة مالٌة فرضها َّللا على القادرٌن  () ٘ٔس)

 بٌن الغنى والفقٌر اَّلجتماعى وذلك ِلنها تحقق التكافل 

 من البخل والشح وتزٌل الحقد من النفوسالغنى  وتطهر نفس  

  التوازن ؟ ( كٌف ٌحقق الصومٙٔس)

 سد وشهواتهجوروحٌة تحقق التوازن بٌن متطلبات ال سمٌةجالصوم عبادة 
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 لد وتحمل جسم بما تزرعه من صبر وجوتحقق التوازن داخل ال 

           ؟ جأنواع العبادات الح ( من أي7ٔس)

 سمٌة مالٌة تحدث فى العمر مرة واحدة جعبادة  جالح

   ( كٌف تحقق العبادات كلها التوازن ؟8ٔس)

 بالتقوى فً كل وقت كل العبادات ٌتزود العبد منها 

رم الربا ؟ ( لماذا أحل َّللا9ٔس)  البٌع وحَّ

 أحل َّللا البٌع لٌتبادل الناس المنافع 

 انب اِلغنٌاء للفقراء جلإلنسان لما فٌه من استغَلل من  الربا ِلنه ٌحدث خَلً فى التوازن المالى وحرم 

 حَلل ؟ وضح ( هل البٌع كلهٕٓس)

فقد حرمه  كل ما فٌه منفعة للنفس البشرٌة أما ما فٌه ضرر مثل الخمور والمخدرات البٌع الذي أحله َّللا 

 َّللا

  الب ؟ ومن المحتكر ؟ج( َمْن الٕٔس)

لع لبٌعها جٌ الب َمنْ جال  ثمنها المحتكر من ٌخزن السلع لٌرفعو –لب السِّ

   ؟ ( ما العقبات التً تقف فً طرٌق تحقٌق التوازنٕٕس)

 والمال  حب الشهوات من النساء و البنٌٌن 

  النساء التوازن البٌئً ؟ ( كٌف أخلّ حبٖٕس)

  ريو الزه الزنا والشذوذ فانتشرت اِلمراض كاْلٌدز تمعات أباحجحب الشهوات من النساء فً بعض الم

  ؟ ( إلى أي حد وصل حب البنٌٌن ؟وما عَلقته بالتوازن البٌئًٕٗس)

 بٌئً ات اِلساسٌة فتسبب فً إحداث خللجز عن سد اَّلحتٌاجوالع وصل إلى ازدٌاد عدد اِلبناء

  حب المال لوث البٌئة وضح (ٕ٘س)

 لزراعٌةالبٌئة وٌقومون بالبناء على اِلرض ا علت أصحاب اِلموال ٌتعدون علىجشهوة المال 

    المال أحدث خلل بٌئً ( دلل على أن حبٕٙس)

 مذبحة الغزَّلن فً وادي شعٌب بالبحر اِلحمر   

  ٌن اثنٌن ؟جزو ( علل : أمر َّللا نوحاً أن ٌحمل فً سفٌنته من كل7ٕس)

 التوازن البٌئً إلى اِلرض بعد الطوفان حتى ٌعود

 
  ؟ مالتوازن البٌئً فً اْلسَل ( ما اِلسس التً تحققٔس)

 تنظٌم ااِلسرة   .ٔ

 نظافةاللسان والجوارح( -نظافةالمكان -نظافةالملبس -نظافة البٌئة) نظافة الجسم .ٕ

 المحافظة على الماء .ٖ
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 اْلكثار من المساحات الخضراء واِلشجار .ٗ

 الحٌة؟ ود النظام فى الكائناتج( اذكر بعض اِلمثلة لوٕس)

 الحمام( –النمل  –موعات )النحل جم 

      اْلنسان ؟ ولماذا؟ ج( ماذا ٌحتاٖس)

 بالعقل وخلٌفة َّللا فً اِلرض إلى التنظٌم ، ِلنه ممٌز جٌحتا  

  نظام وتنظٌم ؟ ومازال اْلسَلم – ( كٌف كانٗس)

 جمثل الصَلة والصوم والح مٌع أركانه وأحكامه نظام وتنظٌمجاْلسَلم ب

  اِلسرة لدى الكثٌر من الناس ؟ ( ما مفهوم تنظٌم٘س)

 خطأ شائع ٌم اِلسرة ٌعنى تحدٌد النسل وهذاٌظنون أن تنظ

 وما الصواب ؟

 وثقافٌا اقتصادٌا وصحٌاً اجتماعٌا واِلسرة  ٌشمل كل شئونوالصحٌح أن تنظٌم اِلسرة  

     ؟ "اقرأ  "( عَلم ٌدل نزول أول آٌة من القرآنٙس)

 مٌعاً جاِلفراد اِلسرة  ٌدل على أهمٌة التعلٌم والعلم  

   م النسل ؟( ماذا ٌعنى تنظ7ٌس)

 مثل الصٌن والهندبها زٌادة عددٌة  ٌعنى : تقلٌل عدد الموالٌد فً المناطق التً

 ٓمثل ألمانٌا والنمسابها نقص بشرى وزٌادة عدد الموالٌد فً المناطق التً –

  المطلوب من تنظٌم النسل؟ ما الهدف )س

 اة سعٌدةلألفراد حٌ تمع بما ٌتٌحجالمحافظة على التوازن داخل اِلسرة والم

     اء فً  المناظرة ؟جزٌنة الحٌاة كما  ( متى ٌكون اِلوَّلد9س)

 إذا أحسن اآلباء تربٌتهم ورعاٌتهم

 اْلسَلم بالنظافة؟ ( ما مدى اهتمامٓٔس)

 حٌث اعتبرها من صمٌم اْلٌمان هتم بهاا

  وضح ( ماذا تشمل النظافة فً اْلسَلم ؟ٔٔس)

 َّلستحمام والوضوء ونظافة المَلبس و اِلماكنسم عن طرٌق اجوٌشمل ال : انب الحسًجال

 هلجوٌشمل نظافة القلب من الحقد والغل والحسد وكذلك نظافة العقل من ال : انب الروحًجال

  ؟ ( ما أثر النظافة على المسلمٕٔس)

 اِلمراض ،وتصفو روحه وعقله من الكبر والطغٌان تحمٌه من

  ؟المسلم على اِلقل ( كم مرة ٌغتسلٖٔس)

 معةجال احدة على اِلقل وهى غسلمرة و

 لدي ؟ج( ما السبب فً إصابة بعض الشباب بمرض ٗٔس)

 عدم الوضوء عدم مداومته على الصَلة وبالتالً

  وارح " بٌن ذلك مع اِلمثلةج( المسلم نظٌف اللسان وال٘ٔس)

 النصٌحة عفٌف اللسان صادق سلم المسلمون من لسانه وٌده، فٌحب أن ٌكون حلو الحدٌث المسلم َمنْ 

 ( المحافظة على الماء لها شقان  وضحهماٙٔس)
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 تلوٌثه  عدم .ٔ

 استهَلكه ترشٌد .ٕ

  ( المحافظة على الماء طاهراً نظٌفاً تكلٌف من َّللا كٌف ذلك ؟7ٔس)

 "والظل اتقوا المَلعن الثَلثة البراز فً الموارد قارعة الطرٌق " قال رسول َّللا

 ؟ بنا نحو الماءج( ما وا8ٔس)

 أو التبرز فٌه   التبول عدم 

 إلقاء القاذورات عدم 

 إلقاء الحٌوانات المٌتة عدم  

 (ترشٌد المٌاه وا9ٔس )ذلك ب دٌنى دلل علىج  

 "إنه َّل ٌحب المسرفٌن قال َّللا تعالى : " وكلوا واشربوا وَّل تسرفوا     -ٔ 

 اِلفدنة ها مَلٌٌنجب قومً حتى َّل تضٌع المٌاه التً تحتاجأنه وا كما  -ٕ

 ا مظاهر إهدار الماء وضٌاعه ؟( مٕٓس)

 المفتوحة فى الشوارع    خراطٌم المٌاه .ٔ

 صنابٌر المٌاه التالفة .ٕ

 ؟ارجالرسول الكرٌم بزراعة اِلش ( لماذا ٌهتمٕٔس)

 ٓالغازات الضارة  و منجِلنها تنقى ال 

   ٓوتحمى من الرٌاح 

 ٓوتوفر الراحة النفسٌة بالنظر إلٌها  وتحمل الغذاء لإلنسان والحٌوان 

  ٓالنظٌف وتوفر الهواء 

 ٓ  ارج( دلل على عظمة ثواب من ٌزرع اِلشٕٕس)

 ٌزرع زرعاً فٌأكل منه طٌر أو إنسان أو بهٌمة إَّل  قال رسول َّللا " ما من مسلم ٌغرس غرساً أو

 ار بدون هدف مفٌد ؟جزاء من ٌقطع اِلشج( ما ٖٕس) "صدقة كان له به

   قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم: ))من قطع  هنمجبنار  ر فى الطرٌقجتوعد الرسول قاطع الش

سدرة فى فَلة ٌستظل بها ابن السبٌل والبهائم عبثا وظلما بغٌر حق ٌكون له فٌها صوب َّللا رأسه 

 فى النار((

 

 


